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- ----------- - --
Tayyarzade, anal ~ n 
oyunu sadrazam Mehmet 

·sine o·rn d1~1 
ava anlatı or u 

--- 2'J ••• 
Fakat manevi pedcrım beni kendi öz 

evl!dı imişim gibi sever, benim de pedc
rimc karşı duyduğum hürmet ve muhab
bet pek büyUktilr. Fakat valdeliğim ha
nım efendi benden hiç hoşlanmaz. Ara
mızda yıllardan beri devam ede?n bir 
so~ukluk vardır. Köprlllil Mehmet p:ışa 
gfllUmseyerek: 

- Anlaşıldı, dedi, üvey ana~· ile üvey 
evlAt arasında bu gibi gerginlik daima 
olagan şeylerdir. Baban seni seviyor ya?. 
Bundan ötesine hiç aldırmamak lfizım 
gelir. 

Tayyar :zade heyecanlı bir üade ile 
anlatmağa devam ecbrek dedi ki: 

- Ah bllmez.cıinlz, efendim.. Hüseyin 
efen.dinin refikası tarafından şimdiye 
kadar bana gösterı1en istiskallere. çirkin 
bir takım muamelelere katlnnmak için 
adeta Eyilp peygamber derecesinde bir 
pişkinlik, bUyük sahur ve tahammOJ 
gösterip duruyordum. 

Fakat valdeliğimin son olarak yaplığ. 
çok al:'ll' bir hareket üzerine artık takat 
getiremedim. Pederimin evini terk et
meğe mecbur oldum. 

Tayyar zadenin söylediği bu sözleri 
bUyUk bir dikkat ve alaka ile dinleyen 
KöprUlU Mehmet p~ kendbılnl tuta
mıyarak dedi kl: 

-Amma garip şey ha! Sözlerin gıt
tlkçe b nl daha ziy de ilgilendiriyor, de
likanlı ... 

Annlığın acaba ne ynptı da seni böyle 
bUsbiltün çileden çıkardı? Yarım bırak
ma. Bu :noktayı da bize anlnt. .. 

Tayyar uıd mtlesslr Hade.,,lyle anlat
mağa devam etti: 

- Bundan iki ay evvel, kurban bay
ramına tekaddUm eden gilnlerde idi. 
Babam Hüseyin efendiden izin alarak 
blr kaç gece kalmak üzere öz valdemln 
Janına gittim 

Valdem GUlsUm hanım adında dul. 
ihtiyar bir kadındır. Asıl babttm öleli
den beri hiç evlenmemiştir. YıUardan 
beri kendisine ben bakanın ŞehreMinin
de. Saray meydanında bir evde oturur. 

Bayram günil sabahı valdemle evde 
oturuyorduk. Ana oğul baş basa verip 
konuştuğumuz sırada bir aralık sokak 
kapısı çalınmıştı. ŞUphesiz bilirsiniz, 
efendimiz... Bildiklerine ve yakınlarına 
bayram günlerinde hediye göndermek 
İstanbul zenginleri arasında asırlardan 
beri devam eden bir adettir. 

Sokak kapısını açmak azere yanım
dan aynlan annm, bir az sonra elinde 
bQyUkçe bir bohça bulunduğu hald~ 
tekrar odaya avdet etti ve bana bohça
yı glSsterek dedi ki: cHUseyin efendinin 
konağından bir adam gelmiş. Bunu ge
tirip bıraktı. Her halde babalığın sana 
hediye göndermiş olacak.• bohçayı aç
bk. İçinden çıka çıka ne çıksa beyenir 
siniz?. 

Hani oyuncak kabilinden, zemberekli 
bir takım kutular vardır. Bir az doku
nulduğu takdirde zemberek tarafından 
tahrik edilen kapak hemen yerinden 
oynar ve kutunun içinden bir Karagöz 
şekli, yahut buna benzer diğer tuhaf bir 
ey fırlar. İşte bohçayı açar açmaz an

nemle birlikte her ikimiz de böyle şa
ş:rtıcı bir vaziyet karşısında kaldık, de
rin bir hayrete tutulmaktan kendimizi 
alamamıştık. 

KöprUlU Mehmet paşa ile Şami zade. 
her ikisi birden Tayyar T.adeden sordu
lar· 

- Bohçanın içinden acaba ne zuhur 
etti? Kutunun kapağını açar açmaz bu
nun içinden fırlayan. Karagöz gibi aca
yip bir şeye mi rastladınız? 

Tayyar zade o dakika da derin bir te
essür içinde bulunduğunu gösteren ha
raretli bir anlatışla sözüne devam etti: 

- Ah, efendim.. Bohça gayet güzel 
ve silslü göriinüyordu. Mor kadifeden 
yapılmış ve il.c;tünde sırma işlemeler bu
lunuyordu. Fakat bunu açıp ta içindeki 
eşyayı göriir görmez gerek kulunuz ve 
gerek valdem cariyeniz, o dakika da tu
tı:lduğumuz şaşkınlıktan ne yapacağı
mızı şaşınp kalmıştık. Ba~nız efendim, 
bohçanın içinden ne gibi şeyler zuhur 
etmişti: Irgat ve hammal makulesi adam
ların giydikleri mavi yelken bezinden 
kısa bir potur. Amerikan bezinden ka
lın. kaba bir gömlek .. Bir de kırmızı 
renkli bir yiln kuşakla birıikte ekseriya 
hıristiyanların ve meyhaneci makulesi 

Bu Hafta 

-1-

heriflerin kullandıkları vı ne çli:-ügiinc 
boynlı çirkin bir küluh ... 

Ve bohçanın kinden bu e-ya ile bir
likte pederim HUseyin efendinin yaz.ı
sını ve mUhrlinil taşıyan bir mektup ta 
zuhur etti. Bu mektupt.:ı bayram tebri
kinc dair bir kaç &ıtır ~·az.ı bulunmak
ta idi. 

Sonradan öğrendiğime ~öre bu işlerin 
hepsini yapan pederim Hüseyin efendi
nin haremi ve benim annlığım olan ha-. 
r.ım efendi i~.. Pederimin bann karşı 
göstcrdifi sevgiyi kıskanan bu kadın 
kibarlığına ve hanım efendiliğine yakış
tırılmıyacak bir surette böyle çok fcruı 
bir iş yapmağa kalkışmış._ 

Pederimin benim için hazırlattırdığı 
kıymetli hediyeleri değiştirip onların 
yerine bohçanın içini bütün bu Mi, çir
kin eşya ile doldurmuş. Ve bohçayı 
hizmetçilerden birine vererek bizim eve 
nöndcrmiş ... Fakat ben analığımın böy-

b:ıyoğı bir harekette bulunncağını o 
ciııkıka da aklıma getirmediğim için bir
den bire pek ziyade ilzillmüştüm ve iş
«- o gün bugiln, pederim Hüseyin efen
dinin yanına artık bir daha u~ramadım. 
Şimdi siz söyleyin efendim ... Böyle 

nğır blr hakaret her kim uğrnmq o1sa 
hE>nim gibi hareket ctmeı mlyd.i? .. 

- nmnmt -

t~ avalar s~j!udu 
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kömUr eatmaktan imtina eylemişlerdir. 
Bu y{i7.den halkla kömUr eaheılan nm
sında münnkaşalar olmu~tur. 

KöMORCO MESELESt 
lzmirde belki de bir kömür meselesi 

yoktur. Fakat bir kömürcü meselesinin 
mevcudiyeti artık gizlenemez 

Bcl,.diye reisi B. Reşat Leblebicio~
lunun bu vazifeye başlar bıı"'1amaz ilk 
i i kömür mevzuuna layık olduğu ehem
miyeti vermek olmuştur. Reis kömür 
toptancı ve pcrakendecilerivle görüş
müş. kömürcülerden işi tatlılığa bağlı
yarak munsif olmalannı, ellerinde mev
cut Pt<>klan sabp ÇJkarmalannı iatemio
tir. Kömü cüler d.., bunu vaadetmlşlcr
dlr. 

işler iyi yürümeyince belediye bir 
tedbir olmak üzere kömürcülerden cu
valla kömür sntmamalannı ve halkın 
::ündelik ihtiyaclnnnı kanıılamnlarını is
~emi•tir. Bu d~Fa kömürcüler halka iki, 
Uç kilodl\n Fazla kömür satmamağa bq-
1am·c1nrdır. 

Belediye reisi bu vaziyeti anlayınca 
diln ıınbnh şehrimizin her yerinde kl>
mür snhşlannı bizzat kontrol etmek 
m"'Cburivf'tlnde kalımohr. Reis lcömür
clilere hAlkn lklııer, üçer kilo dei?il. 
onar ve hatt& vlrmiscr kilo kömur sata
Mlc:cek.tc.rinl söyleml,.tfr. 

En mütevazi evin bir lrnı $!Ünü kö .... ür 
ihtiynct Üç kilodan dııha fa?ladır. Bıtzı 
kömilrcül•rln bir taraftan fakir halka 
iki, üc kilodan fozla kömiir vermezler
ken, di~er tnraftA1'\ tanıdılclnnna çuVRl
lıırla Jc;; .... ;;, ve,.,:ı;t..leri gön11"'ücıtür. Kö
mtir naklivah bilhıuısa gee~l,.,.i ypnıl
mnktA ve bu suretle nazarlardan ııakla
mlmaktc.tlır. 

GOZEL BtR KARAR 
Belediye reisi hım kömiircülerin aös

terdil..l~ri 7orluk iizf'!rİne dün meı1eiRlnfn 
büyük kamını kömiir m~vzuun" haırct
mlı1 ve R. Sait isminde bir tacirin f zmi
re denb: yoliyle aetirtti<?i 95 ton kömü
rü., şehf,.,. bir hi7rn•t ol"""lc Üzere dnğ
rudnn doi!ruya halka satılmasını iste
mİ•tir. Ru hmıusta Bay Saitle mutabakat 
ho••l olmuıotur. 

Bu kömOrler bu b hton f tibaT'f!n 
bel""dlvf'! mem11rhmn1n nn'."T'ct1nd,. Ka
TatOR kömür 1•keleslnde hıılktnn istlyen
ler,. kiJo,.u 7 knru!ltan satılacaktır. 

Dün kilosu 8 5 kurut1tan perak~nde 
kömür satan iki kömürcü cürmü m""
hut hıı linde tutularak adliyece tevkif 
edilmiştir. -·~..lm~!t!ar e~lı'!ere yeni 
C'!!°!':E!'!ıer ~2!!a-ı1,-ct !ar 

Bertin. 26 (A.Al - Almanvnmn do
c.rusunda yeni şehh·ler ynpılacnktır. Becs 
bin esir yeni bir şehir kurmağa başlamış
lardır. 
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• 

vJe e veri en 
i fiş erin tolJ an-

ıas • t . 

Fişler !aşe 
mit fJrlüğünde 
asnli edili~or 
lzmirde her evde k~ç nüfus mevcut ol

duğunu anlamak ve şehrimizin ihtiyaç
larını tesbit eylemek gayesiyle hazırla
nıp e\•lcre tc\'zi edilen fişler tamamen 
toplttnmış ve iaşe mUdilrlUğilne veril
miştir. Şimdi bu fişleT tasnif edilmekte
dir. Netice yakında belli olacaktır. 

----- -----

-LE 
• • • 
ınşası ıt; n .;a ışma ar 

Buca - Kızılçullu yolu tu
ristik proğranıa alındı 
İleride vaziyet müsaade edince KazdçuJla 

Eşrefpaşa asfaltı da yapdacalı 
Turistik yolların inşası faaliyetine 

ynkında yeni bir yolun daha yapılması 
katılacaktır. Evvelce keşfi tnmamlan
mııt bulunan Buca yolunun lzmir turis
tik yolları programı dahilinde inşa etti
rilmesi için tutistik yollar müdürlüğü 

paııa asfalh aran yapılacaktır. Bittabli 
bütün bu yolun inşası büyük masrafı 
icap ettirecektir. 

-~ 1 r kı ı0 g :1 z 2.t; kur us. etüdlerini ikmal eylemek üzeredir. 
Buca yolu Bucadnn haşlıyarak Kızıl 

BakkaUnrdn perakende gnz satışı için çulluya kndar devam edecek, bilnharn 
yeniden fiat tayin edilmiştir. Bundan vaziyet müsait olunca Kwlçullu - qref 

Diğer taraftan Paralı köprü • Ba)'Tak 
lı yolunda inşa faaliyeti artık ıon hattı
nı almıştır. Bu yol yakında ikmal edile
rek açılma töreni yapılacaktır. 

Kar§Jyaka sahili beton inşantı da 
süratle ilerlemektedir. Yakında bitirile
cektir. 
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kuruşa satılacaktır. 

-----~·-----Nazi ili fabrikasında 
yanan pamuk 

ıniktarı -·- • 
Salahiyettar makamlardan ııldığmuz 

malt1mata göre, Nazilli bez fabrika'fında
ki yangında yanan pamuklar 1940 yı
lından bu yıla intikal eden pamuklar 
clup 1 numaralı ambarın içinde bulun
makta idl A.~ıl büyük ambarlar yeni yıl 
mııhsulU ile doludur ve bunlarla fabri
kaya bir şey olmamıştır. Yanan pamuk
lar sigortalı idi Yangın kaza neticesin
de çıkm!§tır. Gerek bankaca gerek müd
deiumumilikçe yangının sebepleri hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

-----.-411#~.a-,~~--
Ge enler, gidenler 
Ağrı mebusu Dr. HUsameddin Kural 

Ankaradan şehrimize gelmiş, Aydın 
mebusu B. Nuri Göktepe Sökeye gitmiş
tir. 

----
Basan Domatsın 

özünü çıkaran 
m hkOmolda 

Tepecikte Zeytinlikte 1766 mcı sokak
ta 19 sayılı evde oturan Hüseyin oğlu 
Domats'm yfu:Une demirle vurmak su
l"etile ~özünün k5r olmasına sebebiyet 
veren Hüseyin oğlu Celal İkizlıi ağır ce
zada devam eden muhakemesi netice
lenmiş ve suçlunun Uç sene ağır hap.sine 
karar verilmiştir. ---Haşarat ve zirai 
hastalıklarla 
mücadele için 

Ziraat mektebine devam eden t:ılcbe· 
nin haşarat ve hastalıklarliı mllcadcle 
hususunda daha eyi yetiştirilmeleri ha· 
kınundan Ziraat VeUleti, Bornova mü
cadele istasyonu mildilril B. Nihat Eğ
rlboz'un Ziraat mektebinde haftada iki 
saat • zarnrlar ve zararlarla mücadele • 
dersi vermesini mUnasip gönnllşt{lr. 

-----
Bir okul menfaatine 
e~lence 

Sakarya ilk okulu himaye heyeti ta
rafından 6 ilkkfinun cumartesi gecesi 
için blr eğlence tertip edilmiştir. Hası
lAtı okula devam edecek fakir çocukla
ra sıcak yemek, kitap vesaire temininde 
sarfedilecek olan bu eğlenti İzmirpalas
ta yapılacaktır. 

« tzmir muzika 
yuvası n açıbyor 

• İzmir müzik yuvası • nın açılma ta. 
reni önilmUzdeki pazar günU saat 14 de 
Beyler sokağındaki hususi dairede ya
pılacak ve bu miicsscseye devam ~erı 
talebenin vereceği klAsik eserler koru;e. 
ri davetlilere dinletilecektir. 

------
doktor terli etti 

Eşrefpasa hastanesi rontken mutn
hassısı Dr. $ükrü Nuri İçsczen terfi 
ederek maaşı 60 liraya çıkarılmıştır. 

----
Yeni sıhhat risaleleri 

Sıhhat Vekaleti tarafından meccanen 
dağıtılmak üzere hazırlanan sıhht pro · 
paganda ve öğüt risaleleri İzmir sıhhat 
müdürlüğUne de gönderilmiştir. Bunlar 
okullara, hastane ve dispanserlerle halk
tan istiyenlere tevzi edilmeğe başlan· 
mıstır. 

Risaleler diş snglığı, kızıllık sirayet 
ve korunma şekilleri, uyuz hastalığı, 
ispirtolu içkilerin saglığa uırarlan, be
den terbiyesi ve halk saglığı mevzuları
nı alakadar etmektedir. 

s. ·:-..:.:.··:.. ·::::: ::..··:··!: '":~;:!::::::~-::::~:::: = 
~ 312 .. 332 do~nnılu ~ 
~ bakaya çat!1rıhyor ~ 
; tZM!R ASKF.RLtK ŞUBESİ E 
: BASKANLlCINDAN: E 
§ 312 - 332 doğumlu 1sl~m ve gayri § 
E islam acemi ihtiyat bakayelerin acc- :: 

Hava kurumuna .Yenı teberriiler 

1uhtelif gruplara ait 
listeler hazırlandı 

Manifaturacıların teb errülerı devam edi~or 
İzmir manifaturacılannın hava kuru

muna tcberrülerl devam etmektedir. 
Dün kaydettiğimiz 10600 liralık teber
rUden başka olarak hava kurumuna yar
dım eden maııifaturac1lann isimleri vo 
tebcrrü mikdarlan aşa~ıda yazılıdır: 

Ali Riza Yeniler 750 lira, Zaman ma
nifatura mağazası 300, Alaiyeli Abdul
lah kazmir tilccarı 500, Mehmet Gillkan 
100, Ömer Tatari 300, Hasan Tatari 750, 

Ne fena 

Sidi mahdumları 100, Süleyman Aksu 
100, Abdi Yusuf 200, Hamit Tataıi 300 
lira, Mısırcılar, hırdavat ve zUccııciye
Ier, kaunirciler, hazır elbiseciler tara
fından hava kurumuna yapılacak tcber
rüat hakkındaki listeler tekemmül etti
rilerek hava kurumuna verilmiştir. Ya
kında bu gruplara mensup tacirler de 
tenhhUtlcri mikdanndn teberrUlere baş
layacaklardır. 

1. aıreket! 
---------- -----

Fi aı ları de 
öyle satıyo 

sokup 

' • 
ra z n a ·r n a n, alıaJ ve 
fmdılı f!daidarı meğer ni~in tutmuyor rnıq? 

Rize valiliğinden İz.mir viliıyeti.ne ge
len bir yazıda Rize fidancılan tarafından 
yetiştirip h:m.Ire sevk edilen Mandarin 
ve Portakal fldanlanndan mUhim bir 
kısmının kök tc§kilatı bozuk oldu~u bil
dirilmiş, bundan sonra istenilen !idanla
rm Rize ziraat müdürlilf;~ vasıtruıiyle 
temini tavsiye edilmiştir. 
Diğer taraftan, son zamanlarda Trab

ı:ondan getirilen fındık fidanlannın da 
bozuk olduğu ve bu fidanlann tutmadığı 

Mühun kararlar 
- BAŞTARAFI 1 İNCl SAHİFEDE -

Pasta, kek, bogaça, baklava gibi şeyle
rin buğday unundan yapılması yasaktır. 
Lokantalarda ve evlerde yemek olarak 
yapılan hamur işleri bu memnuiyetten 
müstesnadır. Ticaret Vekaletince fıran
cola imaltıb daha sıkı bir kontrola tabı 
tutulacak ve fıranco1anın yalnız hasta
lara verilmesi için gereken bütiln ted
birler alınacaktır. 

BEYANNAME VERlLECEK 

Yine ayni kararla buğday unundan 
yapılması yasak edilen maddeleri imal 
edenler yarından (bugünden) itibaren 
Uç gün zarfında ellerinde bulunan un
ların miktarını ve evsafını en bUyük 
mülkiye memuruna bir beyanname ile 
bildireceklerdir. En bilyük mülkiye me
muru bu beyannameleri toprak ofis teş
kilatına teslim edecektir. Beyannamesi 
verilen bütün bu unlara el konmuştur. 
Bunlar bedeller peşin ödenmek suretile 
satın alınacaktır. Toprak ofis 21 gün 
içinde bu unlardan herhanği bir kısmı 
hakkında satın alındığını bildirmezse 
sahipleri bu unlardan imali ynsak olrnı
ynn şeyleri yapabilecek veya bunları 
imal edenlere ellerindeki unu satabile· 
ceklcrdir. 

Bahis mevzuu olan karar hakiki bir 
harp ekonomisi karan sayılnbilir. 

Dünya buhranı muvacehesinde mem
leketimizin coğrafi durumuna göre bu 
gibi knrarlann ne kadar yerinde olduğu 

görülmüştür. Yapılan tetkikler sonunda 
Trabzonda bu fidanları satanların hari
ce yaptıkları satışlarda fidıınlan deniz 
suyuna batırıp çıkarmak suretiyle i,e 
yaramaz bir hale getirdikleri anlaşılmış.. 
tır. Anlaşılıyor ki bu satıcılar fındık is
tihsaU.tını yalnız kendi mıntakalarına 
tahsis etmek rnaksadiyle pek yanlış bir 
yol olan hileye sapmış bulunmaktadır
lar. 

Alrikada tank mu. 
harebef e)·i bitti 
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HARP ÇOK ŞIDDEI'Lİ 
Londra, 26 (A.A) - Libya harbı bü

tün şiddetiyle devam ediyor. Netice sa
rih surette bildirilmemiştir. Mısırdaki 
askert miltahassıslar netice hakkında 
nikbindirler. 
MİHVERlN İAŞESİ GÖÇLEŞTİ 
Düşmanın iaşe işi güçleşmiştir. Batıya 

doğru Britruıya kuvvetleri düşmnnın 
bir çok iaşe merkezlerini birbiri ardınca 
ellerine geçirmişlerdir. 

Cenubi Afrika piyadesi Alman tank-
larına ağır zayiat verdirmiştir. 

HÜR FRANSIZLARA 
LEVAZIM GELİYOR 
Kahire, 26 (A.A) - Şimali Ati-ikada 

harp eden HUr Fransız kuvvetlerine 
Amerikan mamulatından tanklar, tay
yareler ve kamyonlar gönderilmektedir. 

meydandadır. Pasta ve kek gibi zevk 
için yapılan şeyler başka memleketler
de harbın başından beri kaldırılmıştır. 
Bu gibi tedbirlere un ve şeker gibi gıda 
maddelerinde olduğu kadar diğer hır 
çok enerji kaynaklarında dahi ihtiyaç 
vardır. Bütün memleketin selameti na
mına alınan tedbirin tatbikinde a1i'ıka
darlann hükümetle iş birliği yapmalan 
ve beyannamelerini tam vaktinde ver
meleri tavsiye edilmeğe değer. 

BU AKŞAM SAAT 21.30 DA.-

ELHA A 1 a 
IHYl\fETLİ SANATKAR 

ETTi VE: 

o ... u 
ARKADAŞLARI 

SADİ IŞILAY - izZETJ'İN ÖM:TE - FEYZİ ASLANGİL 
' u 

i · ı Vereceklerdir Son KQ 1S .R 
E le şubeye milracaatlan, gelmeyen- E 
E ler hakkında kanunun ceza hilkilm- E 
§ lerinin tatbik edileceği ehemmiyet- § 
E le ilan olunur. E ._ 
EııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııımıııS ••••••-•••••m•••••••••••••••m•~ 

KIŞE SAAT 10 DAN iTİBAREN AÇIKTIR 

Batıda 
z lranan 

---·---
• UAS'fARAFI ı tNCf SAHİFh1Jı:; tf 

ihraç hnreketi, ilk hamlede nkn~;_t 
uğrasa bile Mihver kuvvetlerinin Şi ııJj" 
denizinde. Manşta. Atlantikte, Akde eri 
de nereden geleceğini kcstiremcdikl br' 
bir tnnmı.za her fın karşı koymni:111 • . 
zır bulunmak zaruretini duymala~ ~~ 
harbinin hakikaten en yorucu sn1~ 
foşkil edecektir. Bundan dolayıdır, 
biz İngili7.lerin cvı:cla kil~k de~ 
müfrezeleri ve sonra daha mühim ri· 
vet1erle teşcblıiislcrini tekrar cdecctde 
ni fahmin ctnıekteyiz. 

Almanya Volgadan lsuanya hudutlaıt' 
nn kadar milyonlarca kilometrelik a": 
ziye ktl\'Vcti<:rini ynymışhr. Rusya ıı>-ı 
ta itten kıt'nya yapılıırak lıer nskcr ~ 
rncı bu memleketi en mununm zorl 
lnrla knrşılnştı.rncnk ve hiç olmnzsn:;:. 
yndn eriyen kuvvetlerinin yerini tu ~ 
lizerc, Fnmsadnn, ltatyruL:ın, Holnnda e". 
Bclçikndan lru\'"\·etlcr çekmesini ~~ 
cdeceldir. Bu da Sovyetlerc chcmınır"'" 
inkar cdilmiycn bir yardım t~kil Cdl' 
ı'Cktir. 

ŞEVKET Gill 

Mihvere eöre Afr,ka
da harp vazi veti 
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Je devnın eden meydan muharebesl~ 
bu safhasında artık İngiliz taarruzund 
bahsedilemez. . ,. 

Berlln, 26 (A.A) - Şimııli Af~ll' 
dn Sidl ömer ve Karabubdan ce!cn 6' 
giliz zırhlı kuvvetleri Tobnık iatıknftlııt 
tinde ilerlemi<ıler ve Tobrukun ee'Aı
doğusunda Dir Elegobl bölgesinde 1, man - halyan kıtalannın müdafnsl1 
kan•lnıımıshırdır. 

ALI\'IAN TEBLtG1 ı 
Bnlin. 26 (A.A) - Alman reflİ' 

tebliği: 
11

, 

Şimali Afrikada Alman ve lta11 ,.r 
kıtaları tarafından yapılan kn~ . ts ır 
ruzda yeni muvaffakıyetler elde eclılUftl ıO 
tir. Düşman taarruzları daimn So "~ 
r.ephesindeki mevziler öniinde tu;, 
maktadır. Tobruk garnizonu tarafın 'e
ynpılan yeni bir çıkış te,,ebbiisü neti' 
ıiz kalmıştır. 

tT AL YAN TEBLtGi ~ 
Roma, 26 (A.A) - ltalyım ı ( 

ebliği: Bir haftadnn fazla bir zarode' 
danberi fnsıla.11ız olarak devnm e b" 
hnrckctlcrle büyük meydan muhnre ~,. 
sinde kuvvetlerimiz muvaffnkr}•etler ~ f' 
zanan çetin savaşlar yapmı 1ardır. l\ ~ 
kez kesimde Sidi Rezeıdn cenubu~dıJ 
cephede çVTilmiş olan düıman birlı~1_, 
yok edilmiştir. Simdiye kadar sayırıf 
ve cephe gerisindeki kamplara gönde#, 
len beş binden fazla esir arasında f 11;,ı 
liz :zırhlı tuğayının komutanı gc~e ("_ 
Sterling ile cenubi Afrika zırhlı tug•t~ 
nın komutanı diğer bir g-cnerııl. .ıt~ 
Amerikan müşahidi, müteaddit lnF 
ve Amerikan gazetecileri vardır. ,. 

So11um cephesinde üç düsman t•' ~ 
ruzu oiddetli mukabil hücumlarla ~;il' 
mıştır. Yinniden fazla tank tahrip e ıf' 
miş. diğer bir çoklıı.n huara uwırratıl~,. 
hr. Bir hııftadnnhcri cereyan eden .,,. 
rcketimlzin neticeleri daha şimdidn ~ 
riz bir kil nlmışbr. 25 ıon teşr fi' 
Bardiye müstahkem mevkiine yakl~ 
düşman müfrezeleri ağır zayiatla P"'" 

kürtülmföılerdir. ,ııi" 
Çöl hölııesinde Giyolo vnhnıı gıı d 1 

zonunun oiddetli bir mukavemetin fr 
sonra düşm n kuvvetleri tarafmd~n Jt1 
gal edilmiştir. Dü man kuvvetlen 
zayiata uğrablmışbr. 

----- -----
Almanlrıra göre 

• BASTARAFI 1 İNCi ~AHtFEDGt~ 
ı;ı:ittikçe artnn bir miktarda j?eç~elcfıiİ' 
dir. Bu buhranı önlemek içi~ St~lıo p.'r 
kümeti askerlere, Sovyet esITlerıne de' 
mnnlara zulum yapıldığını iddia eı:ıı'r 
bir günlük emri net19etmek zorunda ti' 
mıştır. Almnn ordusu, Sovyet sürÜleJ 
nin canavarca hareketlerini gizle) t' 
hedef tutan bu gibi valnn haberler •il 

§ısında derin bir istıkrah duyar. tJ. 
Sovyet filosunn mensup bir birli~ ~ 

mnn - Fin mavmlannn çarparak ~id e 
infılilklarla batmışhr. ~ 

Berlin, 26 (A.A) - D . N. B. AJ9el" 
bildiriyor: Diinkti gtin büttin do~u c .J• 
hesinde hava kuvvetlerimiz Sovyet ı11e r 
zflerine karşı ehemmiyetli akınlar r;!j 
mışlardır. Av ve Savaş tayyareleri ı:ı· 
Sovyetlerin tanklariyle karşı hUcU111

9
r, 

rı üzerinde mühim tesirler yapan t.ıı 
ru7lard:ı bulunmuşlardır. 

ROSTOF ~~ 
Rostof kesiminde Alman hava 1:

13
r

vetleri tek başfarına dört düı:;man .bn eıı 
yasını muhareb0 Jjışı etmislerdır. dil• 
bölgede en az 200 kamyon tahrip e 

1
c;

miş ve 100 knmyon ağır hasara uğr8t11 • 

tır tl' ıs)'' 
Mocıkova keslmınde çok kuvve ı ıı' 

yare filolarımız Alman karıı ordUS~ıt· 
biiyiik yardımlarda bu!unmuslıı lcll' 
Sovyetler insan ve malzemecP ai!ır dll" 
yıp1nr vermişlerdir. Moskova etrafır rlt. 
ıd demiryollnnndan yedisi bomba ıı 
kecilmic:tir. 20 tren tahrip edilmiı:;tir.bll' 

Leningradda askeri hedefler botn 
lanmıstır. 

RUS TAARRUZUNA DAtR 
FAZLt\ HAB~R YOK ıı1' 
Vi!Iİ, 26 (A.A) - Bu gece ııltJl ıs1' 

haberler Moskova çevresinde dıınır114111 
V"himli<lini belirtmekt,.dir. Ma:e 111 
Timoçenko taraf1ndan Rostofon ~~11' 
hnhsındn yapılan büyük taarruz htı 
da pek nz malumat vardır. 



Edirnemız kurtuluş bayramını yaparken 

En sinsi ve en az1lı bü
tün musibetleri ezecek 

. kadar kuvvetliyiz 
Falsolu seslere lıulalı vermez, dudalı biiher 

geçeriz. ordumuza güvenimiz tamdır 
• 1 

Edirne, 26 (Yeni Asır) - Bugün 
Edirnemizin 19 ncu kurtuluş bayramı 
tesid edilirken, Trakyanm güzide hatibi 
Şaban Taşkın tarafından irad edilen nu
tuk mükerreren alkışlanmıştır. Hatip 
kurtuluş gününün manasını ve kurtu
luşa tekııddüm eden hadiseleri anlattık
tan sonra ezciimle demiştir ki: 

c - Bir an için delalete düşeceklerin 
gözleri önüne geçmişin açık hesabını 
sererken unutulmamalıdır ki bizim bu 
topraklara nisbetimiz. bizim bu memle
ketle ilişiğimiz, kanımızı, kemiğimizi, eti
mizi bu vatanla yoğurduğumuzdan, ha
yatımızı, anamızı babamızı ve bütnn ya
kınlanmızı yalruz onun selAmeti için 
harcadığımızdan ileri gelmektedir. 

TOPRAKLA.RIMIZIN HER 
ZERRES!NDE 
:Eşelenen her zerre toprakta karşımı-

za çıkan her şey, şehitlmmizin kemikle
r' bu yerler için neler harcadıj!ıınızın en 
beliğ misali, haklarımızın birer kıvıl
cıınlı ifadesidir. Şu nokta akıldan silin
memelldir ki Trakya toprağı uiırunda 
l!lenlerle bir vatan içinde bir vatan sak
layan engin bir h8%1nedir. Denizler gibi 
akan kan, kaybolan milyonlarla insan ve 
nihayet tnönO, Sakarya, Dumlupınar
dan ve diğer zaferlerden sonra açılan 
Lozan sava~mda bütün alacsklanmıza ve 
acılarımıza karşılık olarak Karaağaç de
nilen mahalleyi kabul etmeıde Edirne ve 
Trakyanın vatan bUtünlllğil içindeki 
ınevkllni, millet yilrel!indekl sevgi.sini 
açıkça ifade etmi.s olmııvo>=uyuz? 
KURTULUŞ EBEDtDIR 
Kurtulwı bayramımız ebodidir, ebedl 

olacaktır. 20 ncl asrın mustarip !manlığı 
içinde bir sulh ve hürriyet havarisi va
zifesini yapan milletimiz vatammm mil
i! lŞefin önderlil:I ile barışın ve adaletin 
be9iğl yapmak kararında ve azmindedir. 
Ahltlerine sadakat, dostluklarma vefa 
göstermeyi mi!U ah!Ak icabı, milli vic
danın sesi bilen milletimidn fırtınalar 
içinde dahi şaşmayan siyaseti. aldanmı
yan kıyaseti blitUn insanlık için emsal-

Sovvetlere eörP. 
- BASTARAFI 1 tNcf SAHİFEDE 

siz ve o derece yüksek bir misal te.5kıl 
etmektedir. 

Türk milleti her şeyin bulandığı. du
rulduğunu kaybettiği bu zamanda ı:iefi
nin etrafında teşkil ettiği aşılmaz çelik
ten cephe ile beşeriyet karşısında rüş
tünü bir defa daha göstermektedir. 

KORKUMUZ YOKTUR 
Kimse şüphe etmesin ki, Avrupa ateşi 

yurdumuza ne kadar yakın olursa ol
sun, dumanlı Alevler sağdan sola ve sol
dan sağa savrulsun, çöküntülerin sesi 
kulaklarımızı tırmalaya dursun bu kanlı 
dekor bizi ~ırtamaL Hedeflerimizden 
uzaklaştıramaz, bu müthiş gürültüler 
vakur sükO.tumuzu llsla bozamaz. Zira 
biz, Atat ürk lilküsü He İnönü izindeyiz. 
Top sesini de, ateş tesirini de yıkılan ve 
kurulanların gürültüsünü de tecrübe 
ıle tanımış ve bunlara nefsimizi alıştır
mış bir milletiz. Falsolu seslere kulak 
vermez, dudak büker ge,eriz. Muhak
kak bilinmelidir ki her zaman, her an 
vatan sevgimiz, istiklal aşkımız birlik ve 
beraberliğimiz, essiz say~ımızla milletçe 
tnönünün emrindeyiz. Milli kuvvetimiz 
kahraman !nönünün elinde en sinsi ola
nından en azılısına kadar blitün musi
betlerin başını ezecek bir varyoz halin
dedir. 

ORDUMUZA Gtl'VENIM.IZ 
TAllIDIR 
Çllnkü dağlarda, sulard.i, ormanlarda 

Avrupa yanar dağının ateşiyle kızaran 
sırurlanmızda kabzesini kavramış, em
re muntazır mucizeli Menmetçik ima
nımızın tft kendisidir. Çelik Türk Ordu
su ise muvaffakıyet ve muzafferiyetle
rimizin ve bütün ümitlerimizin yUzde 
yllz ııarantistdir. l 

Arkadaşlar. 
Yüreklerimizde Atatürkü, fikirkri

mizde İnönüyü yaşatarak hep beTabcr 
yerleri ve gökleri biribirine katarak pa
rolamızla cihan bir kerre daha çınlasın: ı 

Saii olsun Şef, Var ohun Ordu, Yaşa
sın Millet. Daima lstiklru, daima hürri
yet.> 

Borsa 
febrl Tulanııı 45 Moskovanın 200 kilo- OZON' 

BİRKAÇ AYDA 

INGILIZCE 
ÖGRETEH DERSLER ---------

~İRMi VCÜNCV DERS 
. Ingilizce telatfuzu üzerine Notlar". 
Ingilizce. ~~.seslileri bir. ~nla gösteririz, mesela part (pat) hurt (bit); 

ya_!:ıut sesliyı .mukerrer, Y~ çıft. yazarak gösteririz; bought (boot), yahut şheep 
(şııp yahut şıyp) de oldugu gıbı .. Bu •eslilerin çok uzun olduklarını hatırda 
tutunuz; Sheep pek uzun bir sesli ile telaffuz olunur halbuki ship pek kısa bir 
sesli le teli\ffuz edilir. ' 

İııgilizced': en ku:"'etli şiddet, ekseriya, ilkönce üzerindedir, bal<er (beykı) 
yahut beautıful (byıiitıfJ) de olduğu gibL. Diğer heceler hafifçe te!Mfuz edilir. 
Şıddet ilk hecede olmayıp diğer birinde olunca bunu bir apıstrofla gösteririz 
Me~ell Today (tıde'y) ve cigarette (sl~ıre't).. .. 

Man ve men kelimelerini. ;r'ürkı;e heceleme suretinin (tarzının) ayni olarak 
yazarız; (Men) .. ~aka~ ~~ilızcc telaffuzda bir a bulununca ağız pek geniş açıl
ma~ıdır. Man ~eki ~cslı, Turkçe yer kelimesindeki sesliden daha geniş açıktır; 
lakın Men kelimesınde daha kapalıdır; Türkçe elli kelimesinde olduğu gibi.. 

Ship yahut it kelimelerindeki kısa sesli Türkçe iki beri kelimelerinin ııonla-
rındaki i gibidir.. ' 

. Hatırlayınız ki wine uayn), we (uly), what (uot) gibi kelimelerdeki u ayn 
hır hece yapmaz ve kuvvet dı;-.er seseliler üzerindedir. 

1 shall be 
You will be 
He will be 
We shall be 
You will be 
They will be 
I slıall Jearn 
Y ou '"ill learn 
He will learn 
We wil learn 
You will leam 
Thev will learn 

THE FUTGRE TENSE 
İSTİKBAL SİGASI 

(ay şl bi) Ben olacağını 
(y\l J bi) Sen olacaksın 
(}tly 1 bi) O olacak 
( uiy si bi) Biz olocağız 

(u 1 bi) Siz olacaksınız 
(zey l bl) Onlar olacaklar . 
(ny ş) lln) Ben öğreneceğim 

Sen öğreneceksin 
O öğrenecek 
Biz ölh'eneceğiz 
Siz öğreneceksiniz .. 

Shall J learn? (,,el aY !in) 
Onlar öğrenecekler 
Ben öğrenecek miyim? 
Ben öğrenmiyecek miyint ~ J shnll not learn (ay~! not Unı 

I shall be there at uinc o' clock 
Ay şl bi zea et nayn o'clock 
Dokuzcld ben orada olacıığun .. 
-_·.,u wJI learn Engli.sh soon. 
• .• : .l.l !in i'ııglis sün 
İngilizceyi yakında öğrenecekslııi< .. 
He will know to - morrow. 
Hi yl ııöu tınıo'röu 
O yarın hilccek. 

--- ------ -------------··-
iZMIR SICILt TICARl':T M".MURLU<'.>UNDAN ı 
Tescil edilmiş olan (Gayri Menkul Emvali işletme Türk Limited Sirlceti) 

aeTmddaye.si~ind ~~dtlirilmel9! tolayısiyle sirket eaaı mukavelenameanin döT"düncü 
mn esıru egış ren ayı a ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 4099 -
marasına kayt ve tescil edildiği ilin olunur. nu 

l7 f"llir sicili ticaret memurlub"'U resmi mühürü ve F Tenik imzası 
1 -LA.YIHA ' 
C'.?".!'i. m;:nkul Ernv~li lolebne Türk limited ,lrke•inin 18 ıubat 1941 salı 
ı:unu ıçtima eden bısaedaran h~yeti karan ile tadil edilen elU mukavele-

namenin 4 üncü mwddeai. 
Dördüncü maddenin yeni fekli: Dördüncü maddenin eski tckllı 

Şirketin aerm:ıvesl (16 654.26) on Şirketin aermaycal (40,000) hrk 
altı bin altı yiiz elli dört Türk lira" ve bin Türk lirası oluo bundan be, bin 
yirmi alh kurus oluo bundan (624,53) (5000) liraın bay Jak Neef de Sainval 

ınetTe cenubundadır. • 
MOSKOVAYA DAtR tl'MlTLER ı· 7 Ş. Oıı:ur 
Kuib!şef, 26 (A.A) _ Sovyet sözcüsü 1 1 81 14 umum yekun 

S4 54 
olh yiiz yirmi dört lira elli üç kurusu ve diğer b"'! bin (5000) lirası bay 

1 
B•v J•k Neef de Sainval Te ( 16.029, Mori.e Verbekc ve otuz bin (30,000) 
73) on altı bln yirmi dokuz )ira yetmit lirası da Şark sanayi kumpanyası Türk 

1 üç kuru$u da Bay Morla Verbelce taTa anonim eosvetesi tarafından kabul ve Lor.ovskl gazetecilere §il beyllll.lltta bu- No. 7 46 
Iunınuştur: No. 8 4 7 

c - Almanların Moskovaya gireme- No. 9 48 
Jeceklerlni size temin ed.eblllr!m. Al- No. 10 52 
mantar şimdiye kadar M<Kkova önUnde No. 1 1 5 5 

fından kabul ve teahhüt edilmiştir. ıeahhüt edilmiştir. 
Şüreka! mümaileyhim iaimleri hıza Şürekll mümaileyhlm lılmleri hıza-

lannda gösterilen mebaliii:ln tediveslnl larında gösterilen mcbaliğin ıediyeslnl 
teahhüt ve nısıf hiss~lerinl berveçhi pe- teahhüt ve nısıf histoelerinl ben-eçlıi 

llOO bin kişi kaybetmişlerdir.• ismen 
Moskova radyosu da Moskova mey- 68 beylerce inhisar idareol 

dan muharebesinin katı bir safhaya !(ir- 130 siyah inhisar idareal 

tin t.-dive ctmiqlerdir. pe-1'ln tediye etmil'lerdir. 
32 34 Hi•sedar adedi beşi tecavüz etmedi Hwedar adedi beşi tecavüz etmedi-
28 34 5 O vi müddetçe hisselerin ahara devr ve ği müddetçe hl .. elerln ahara den Ye 
32 32 j furuhtu ve sermayenin tezvit veya ten furuhtu ve oermayenln tezyit veya eliğini bildirmektedir. Almanlar bUtnn 2 rezakl inhisar idaresi 

tanklarının yansından fazlasını muhare- 200 yekun 
tNC!R 

99 M H. Nazlı beye sllrmO.Şlerdir. 
Sovyet radyosu şimdiye kadarki Al

man kayıplarının 6 milyon insan. on beş 
bin tank, on llç bin tayyare ve on dört 
bin top olduğunu bildirmiştir. Rus ka
yıpları da iki milyon insan, 7900 tank, 
6900 tayyare ve on Uç bin toptur. 

7 O 1 zzi ve Ali feaçl 
28 H. Avni Özgür 

16 50 
16 75 
14 

ki~i umum H-rmayeyi temsil eden ıüre-- tenldet umum sermayeyi temsil eden 
1 kanın ittifoklariyle, vefat ve saire gibi şürelı:inın lttlfaklarile, vefat ve aalre 

18 501 suretlerde hissedaranın adedi beşi te- gibi suretlerde hi .. edaranm adedi ı,.,. 
16 75 cavüz eyledi~! tııktlrde anmayenln üç ıl tecavüz eylediiii taktirde oermaye-
14 nıb'unu tem•il eden ıürek~nın muva nin tezyidi caizdir. 

Moskova, 26 (A.A) - Tas Ajansı 

197 yekun 
89222 umum vekun 

PALAMUT 
7000 kental 7 40 930 

bildiriyor: Altı gün süren muharc!ıofor- Ll:;===-=~ --~;;::;;;;;;;:;;;:;;;:;;:~;.ğ 
de bir tek Rus birliği 9000 Alman subay 11 - 0 ----- ---~;.;r...,.-~..1.:1=::ıı:ı::>-~R 
ve erini öldürmüş, mliteacldit tank, top 
ve kamyonu ele geçirmiştir Bundan baş
lca aynı birlik 38 tank. bir çok top ve 
kamyonu da tahrip etmiştir. 

24 Sonteşrin günü Sovyet hava kuv
vetleri, 29 tank, 12 zırhlı otomobil ve 
aı.kerle dolu 506 kamyonu, otobilı taşı
yan bi rtreni ve pek çok topla diğer harp 
n>alzemesini tahrip etmiş, bir Alman 
alayını da imha eylemi•tir. Baska Sov
yet birliği de bir günlük muharebede 
8000 Alman •ubayı ve erini öldürmüş, 
6 tank, 5 zırhlı otomobil. 26 kamyon tah
rip etmi•tir. Cenup cephesindeki bir ha
rekette Eovyet hava kuvvetleri bir gün
llik bir haıeket esnasında 1000 Alman 
subay ve erini öldürmüş, 20 tankla pek 
çok harp malzemesi ve iaşe maddelerini 
tahrip eylemiştir. 

Alman hatlarının gerilerinde hareket 
eden çeteler faaliyetlerine muvaffakı
yetle devam etmektedir 

KAT'! NETtCEYE DOCRU 
Moslrnva. 26 (A.A' - Moskova rad

yosu Moskova etrafında ya;:nlmakta olan 
kanlı muharebelerin verecei?i neticenin 
kat'ı bir önemi olaca~ını bildirmistir. 

Spiker ~özüne şöyle devam etmiştir. 
- Naziler oı:ayı ilstünlüıi"ünü elde et

meiie muvaffak olmu•lardır. Fakat bi
linen bir ~<'V varsa o da Fac:;ist orduJnrı
n.ın baclad1~1 hticumun eski kuvvetini 
kaybettiğidir. Bu hücum öncekilerle 
mukave'" edildi~i zaman şiddetinin azal
mts oldui!u t'Örülür. 

ROSTOITA 
Moskova, 26 (A.A) - Dün Sovyet 

haberler bürosu aşağıdaki hususi teb
lifti ne<retmişLr: 

Rostofun batısında cenup !stikometle
rinde yapılan karşı hücum neticesinde 
20 Sonteşrinde Almanlardan mayn topu. 
365 otomobil, 115 motosikl•t ve bir kac 
dii!er levazım ve mühimmat al1nm1c:;tır. 
Dü5man muharebe meydanında yedi bin 
ölü bırakmı tır. Bu carrnc;malar esnasın
da tayyarelerimiz 46 Alman tayyaresi 
düşürmüslerdir. 23 Sont..şrin aksamı 
Kızılordu kıt2lan düşmanı takip ederek 
hareket m•vzilerinden 60 kilometre iler
lemi"lerdir. 

Moskova 26 (A.A) - Jzvestiya mu-

DO!!TO.R 
CAl!İT TUMER 

Asa.biye miiteha<:sısı, el~ktrik teda
vileri. her gün üçten snnta Samlı 
sokak 14 Tel : 3559 

§ ______ ;..~//-'X"7~..o:.:. .. -----=--
~== =~~==~-o~===~:::c:c~Qcıc 1 MADEN Köndirleri s§R 

§PERAKENDE SATIŞ S 
~ En ucuz, en temiz Kok, sömikok 1 
§ ve sair maden kömürleri en ehven ~ si şartlarla bizden temin edilebilir. 

Kömürleriniz, nakliye ve hamaliye ' 

§ de bize ait olmak üzere yazıhane- 8 
8 nizin, evinizin deposuna kadar yer ... 

1
8 

1 
leatirilir. 

Müracaat yeri : Fevzi patJa Bul
van No. 7.. Telefon : 3 304 
Sat1$ deposu : Kestane pazan 
Bardakçılar sokak No. 3 S 

ABtDIN OKTAY S 
:ı::r...cr..r..r~...cr...cr..r..c:--....-~...:cıcır....-..r/.r...e: 

..:. : : : ••• :.: 1111 • ı: ı: ::ııı:ı: ı 11111111111111111111111111111 ıı: 

~ Kayıt kapanı~or ~ 
~KARSIYAKADA~ 
§ MAKBULE KEBARE § 
§Biçki-Dikiş ve şapka-çiçek yurdunclo § 
~ kı~ devresi için bir miiddctten hf-n § 
E; devam etnıekte olan knJıt mname E 
: lesi yakında kapanacaktır. lstekliler:; 
§ derhal miiracaat et.•inler. Beş aydo § 
; modanın büti.in int'clikleri ve yeni-§ 
:; tikleri öğretilerek Maarif müdiiriü- :; 
§ ğündon mu•addak diploma verilir. 
~ ADRES : Karşıyaka :Yemişçi pru;a § 
.=sokak No. 5 :; 
:2 19 - 23 - 27 - 30 (2'130) § 

ı ı :ın ı ı ıı •. ı , ı: 11111111 ;111 ııı ıı ı ı ı ı ıı,111111111 ıııı ııu~= 

habiri büdiriyor: 
Rostof mıntak:ısında taarruzlarına de

'am ederek ilk mevzilerinden· 100 kilo
,,etre ilerlemiş olan Rus kuvvetleri 25 
lkinciteşrinde daha altı ki!.Jmetre ilerle
mi.şledir. 

1 fak-tiyle sermayenin tezyidi caizdir. Keza ayni auretle ve ticaret lcanunu-
Keza ayni suretle ve ticaret kanunu nun S 06 inci maddesindeki miktardan 

nun 506 inci madde•indekl mikdard•n aşağı düşmemek 93rtlyle firlı:et aerma
asa'tı dü"'m,.mek tartile tirket s"nnave-- YMİnin tenkisine karar verebilir. Şü
elnin tenkisine karar verebilir. Şürok&, rekA. eşhası saliseye kaf1ı dahi ancak 
e•ha"' sali•eye karşı dahi ancak sahibi oahibl olduktan hlsaelere tekabül eden 
olduklan hhsclere !•kabul e.len meba m.baliğ nisbetlnde m .. 'uldurlar. Ge-
liP, nispetinde mes·uldurlar. Ger,.k tez rek. tezyit ve ıterelt tenklei sermaye do .. 
yit ve eerrk tenkiıi sermaye dolayısi1e laV11ile vaki olacak mukanerat Te ta
vaki olAcak mulcanerat ve tadilatın te- di13tın tekemmülü ve muteber olmast 
kf"rıımülü ve muteber olma11 için. bu icin. bu mukanerab ittihaz eden hey
mukarreratı ittihaz eden h"yeti umumi eti umumive eVT&lc.ı ve vesaiki eairenin 
ve evrakı ve vesaiki sairenin ticaret V&o iktisat vekAletine tevdi ile ve 18ızun 
kB.letine tevdi ile ve 18ızım srelen izin ve gelen izin ve muvafakat istihsal oluna-
muvafıt.kat i"tihsal olunacaktır. caktır. 

1 kuru•luk tayyare pulu üzerinde 2 3 kuruşluk damıı:a pulu üzerinde 
Gayri menkul emvali l"letme Türk li gayri menkul emvali i"letme Türk li
mited sirketl resmi mühürü ile imza nılted l'İrketi resmi mühürü ve imza 
okı•.-ıamadı. okunamadL 

Gayri menkul emvali i•letme Türk limited şirketi aermaye•inln 40.000 li
radan 16,654.26 lirava indirilmesi do layı~ile şirket e"as mukavelenamesinin 
dördüncü mPıdde"ini deği!Jtiren bu 18yi ha muvafık şröriilmüş, olmakla ticaret 
kanununun 5 14 Üncü madrl,.oııine tevfi kan tasdik kılındı. 

Ticaret veki Ji N. imz.a okun1tmadı 
23 kun,.luk damıra pulu ile 1 kuruş luk tavvare pulu üzerinde 8 teşinl aani 

1941 tarih ve ticaret vek81eti rea mt mühür ve irnze okunamadı. 

IZM!R S!CtLt TICARET MEMUR
LUCUNDAN: 
Yu"ef LereRh ticaret unvanile fzmir

de murabıt ("a!""f!ıl~ınd" 33 numarP1l1 ma
C:azıtda <"UVRl ve dahili h"r nevi ticaret· 
le iştİl"'a.l edf"n Yusef Lereahın i"b" tica· 
ret unvanı ticArf"t kanunu hüki.imlerin"" 
~Örtı siciliıı 40Q8 numara~ına kayt ve 
t~cil edildiği ilaıı olunur. 

5027 (2477) 

fı~t!!!k 
ölü G"'oıcu İ"1l'1ail Hak<ınm terekesi 

kPrdeşi Osman Uğurlu oğlu ile karısı 
Nafize Urluya münhasır olup menkul ve 
rayri menkulün yan yarıya mülk;yeti
n.i ı;ı:ıhip oldnğ"umuz BRsmahan~ GazilPr 
caddesinde 78 ve 78 - 3 sayılı Urlu oteli 
ile ııazoz fabrikası heyeti umumiyesiyle 
birlikte satılıktır İstekliler tarafevin ve
killeri bulunan bmir avukatlarından 
Sabri Savacı ile Abdurrahman Akalına 
veva otPl idarPhane..c:;ine müracaatlan. 

Faik Pasa Dere soka!;ında No 1 evde 
Osman Uforlu oğlu vekili oğlu Mehmet 
Uıforlu oğlu. 

Faik pa5a Dere sokağında No 3 evde 
Nafize Urlu vekili • Cendeli han No 9 da 
avukat Sabri Savacı. (2472) 

5039 (2474) 

t7M!R BE.l.EDtYE.StNDEN : 
Belediye otobüs idare•hıde atölyr 

kStibi pllrça N•oo memuru ile idare me
mu"'u ahnfllcnkhT. 

Tı.liplf"'rin en az orta mektep mezunu 
ve aak.erli~ini pnmııt olması şartile mü
racaatları ilin olunur. 

27 28 5042 (2476) 
Kar~1yaka Yamanlar suvu idaresi icin 

100 ad•t su sayacı satın alınması yazı i•
leri müdürlii;;iinOcki sartnamesi verhi
le açık ek•iltmPVe konnimustur. Mu
hammen bedeli 2000 iki bin lir~ muvak
kat teminatı (150) liradır 

Taliplerin temin~tı i!; bankasına yntı
rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
11121941 Pazarte•i ~ünü saat 16 da en
cümene müracaatlan. 

------;;;;;;~ 
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İzmir Gazi Bulvannda 

SAGl-~K EVİ 

(Hususi Hastane) 
Yeniden acılarak ha.<ta kabulüne~ 

basladıil'ını kıymetli doktorlarımızla ~ 
8 sayın halkımıza bildirir. ~ 

§ıc c c ecco:e :cccco==========ccoı~ 
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İZMİR ESNAF VE AHALI BANKA$1NDAH: 
İsimleriyle hisse senetlerinin numan<lan a~ftda yazılı olan bissedarl

hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerinde. 
ki hisseler esas mukavelenamemizin on sekizinci maddesi hükmüne göre AD-} 
kara Kambiyo borsasında sattınlıııış ve iptal olunm~tur. Satın alanlara yeel · 
hisse senetleri verilecektir" 

D'ÜNKU NÜSHADAN 
İsmi ve Adresi 

MABAT 
Sıra 

No. 
Hisse 
adet 

Hisse veya 
makbuz No. 

1921 01 5/ 6860 Menemen Bozköyden İsa oğlu İbrahim 
1922 02 5/6861-9912 • • İbrahim oğlu Abidin 
1923 Ol 5/6859 , • Hacı Kerim oğlu Halil 
1924 Ol 5/6862 • t.nucaktan Kalaycı Molla Mehmet 
1931 02 10/6551 , Tıızhalili köyün. Hoca Dursun Mehmel · 
1934 02 10/6554 • • • • Glll Mehmet 
1935 01 5/6870 • Bozköyden Kalaycı Ali 
1937 02 10/15588, 15889 • Kız Kahya oğlu Abidin 
1939 Ol 5/6872 • Marangoz Bursalı Mustafa 
1940 Ol 1/1026,2/6140,6138 • Bozköyden Zehir Ali oğ. Mustafa 
1941 02 5/6888, 6889 • Tuzhalilden Akbaş oğ. Silleyman 
1942 01 5/6890 • • Zeybek oğlu Halil 
1943 Ol 5/6891 • • Bacak oj?lu Ahmet 
1944 Ol 5/6892 • • Bodur oğlu Recep 
1945 Ol 5/6893 • , Koca Ahmet 
1946 01 5/6894 • • Avcı oğlu Halil 
1947 01 5/6895 • • Kasap oğlu Hafız Mustafa 
1948 Ol 5/6896 • • Y eJ!en oğlu Ahmet 
1949 01 5/ 6897 • Mahmut oi!lu Halll 
1950 Ol !\ /689P • • Hacı Hüseyin oğlu Mwıtda 
1951 Ol 6899 • • Yeşil oğlu Halil 
1952 Ol 2/6141, 6142, 1/1028 • , HUseyln ca~ Ahmet 
1953 Ol 2/6H3, 6144, 1/1029 • , Kürt Abdullah 
1954. Ol 2/6145, 6146, 1/1030 • Yeşil oj!lu Mustafa 
1955 01 2/6147, 6148, 1/1031 • Tıızhalill Molla İbrahim oğ. Hllseytıı 
1956 Ol 2/6149, 6150, 1/1032 • • Arif oi!lu Mehmet 
1957 01 2/6151, 6152, 1/1033 • • İbrahim oğlu Ahmet 
1958 Ol 2/6153, 6154 • • Mehmet oj?lu Muhlttla 
1959 01 2 16155, 6156, 1/1035 • • Hüseyin oğlu AU 
l 960 Ol 2/6157, 6158, 1/1036 • • Kahveci oğlu Ali 
1961 01 2/6159, 6160, 1/1031 • • San o!!lu H!beyln 
1963 02 10 '6569 • Sözbeyli Ba~Tam 
1964 Ot 2/6163, 6164, 1/1039 • , Küçilk Halil oğlu ~ 
1965 01 2/6165, 6166, 1/1040 • • Kilc;ilk Ali n~lu Osma 
1966 Ol 2/6167, 6168, 1/1041 • • Ahmet oğlu Mehmet 
1967 Ol 2/6169. 6170, 2/145' • , Otuz bir Ahmet 
1968 02 10/6570 • • Savran oğlu All 
1969 Ol 2/6170, 6111, 1/1042 • , Arif oğlu Ahmet 
1971 Ol 2/6174. 1452, 1/1085 • , Hacı oıtlu Ali 
1972 Ol 2/6175, 6176, 1/1044 • • Kadı o~u CeWettln 
1973 Ol 2/6177. 6178, 1/1()(5 • • İsnartalı oıllu Halil 
1974 02 10 /6571 • Savrandan Hasan oğlu Nuri 
1978 02 5/6878, 8106 , • Hacı Hll..,yı,. oğlu Alımlt 
1979 01 5/58'79 • , Efe çavuş 
1980 01 516880 • • Koca Bıyık olfu Yumf 
1!182 Ol 5/1882 • • Mehmet ef. 
1983 Ol 516883 • Cakır Mustafa 
1984 01 516884 • San Hasan 
1986 Ol 516885 • • İlvas ol!lu SQ!eyman 
1987 02 10/6585 • Koyundereden Mehmet oğlu Ahmet 
1990 02 10/6589 • Harmandalıdan Ahmet 
1992 Ol 2/6183,6184, 1/10(8 • • İbrahim ~u All 
1993 02 2/6591 • • Kör Hasan 
1994 Ol 216185. 6186, 1/1049 • Koyundereden Deveci o.man 
l 995 02 10/6593 • • Osman o!!lu Mehmet Çnuıı 
1996 01 2/6187, 1~53, 1/1086 • • Ali ol!lu Arap Slileymaıı 
1997 01 2/6188, 61811, 1/1050 • • HüS<'yin oğlu Himmet 
1998 Ol 2/6190, 6rn1, 1/1051 • • Hliseyi.n oğlu Bekir 
2023 01 2 /6193. 6194, 1/1052 • Sözbeyliden Kırlı Recep O. suıe,-
2025 Ol 5/8102 • Zahire ti\ccan Murat 
2026 01 5/8103 • Ahibal pirinççi Z. Ali 
2027 Ol 518107 • , Demirci ManL"8lı :A1ım1t 
2028 01 5/8105 • Nalbant Emin 
2029 01 518104 • Abihaldan Maranıı:oz Yusuf 
2031 02 1016595 • Doga köyünden Hafız Mahmut 
2032 01 5/8108 • , Hafız Ahmet 
203! Ol 5/8109 • • Mehmet oğlu Hll9Ôyla 
2036 01 5/811S • , Erkek Mustafa 
2037 01 5/8J12 • Hacı Mehmet 
2038 01 5/8ttl • , Solai!ın Hafız Ömer 
2039 Ol 518J14 , , Hacı Ahmet ef. 
2040 Ol 5/8115 • , Mustafa <>ıhı Mmtafa 
2041 01 5/8116 • , Coban Ahmet 
2042 01 518117. • , Kara İbrahim 
2043 01 5/8118 • • Hisarlı Ahmet 
2044 02 518119, 8128 • Kavas HUseyin 
2045 Ol 5/8120 • • Cirit Mustafa oğlu Mustafa 
2046 01 5/8122 • , Haslann HUsnU 
2047 Ol 5/8123 • Ahıhıdırdan Fahrilcacı Safer 
2048 01 5/8124 • Ahihaldan Focalı Haeı Mehmet 
2049 01 5/8125 • Seyit Nasrullah mahalle Hihey!n 
2050 Ol 5 8126 • Gaybiden MalmUdüril sabıkı Kadir 
2052 02 1016598 • Pınarhasından fabrikacı Mu<rtafa 
2053 Ol 518129 • Do1'adan Sofu Mu'<tafa og. Hüseyin 
2054. 01 518130 • 'Ahihaldan fırmcı Galip 
2059 02 1017007 • Çalbderedt"n Hll""Yin oj!lu Sllleyma 
2061 02 1017009 • • Mah,,,ut oğlu Ali 
2062 02 518144, 8145 • • Yanık kara Ahmet O . Mustafa 
2063 01 5/146 • • Hacı Osman oğlu Ali 
2064 01 5/8151 • KesikköyclPn Heeı Ha•an oğlu Alı 
2005 01 518152 • • Yanık Hacı Ha<an oğlu Ali. 
20fi6 01 518154 • • Cakır oğlu Mehmet 
2068 02 6858. fl859 • Yanıkköydrn Hacı Osman ajta 
2069 02 1017011 • • Köse davının Hlist'yln 
2070 01 5 /8157 • • M~lla Mehmet n21u Halit 
'2071 Ol 518158 • , Mf,"miş o~lu Mehmet 
2072 02 1017012 • , Çalar oğlu Hü,..vin 
2091 Ol 2/1433, 1434, 1/1082 • Mahkeme ı,.,. katibi M. Emin 
2097 01 518136 • Abnrcı kö~'Ünclrn Kadir Pehlivan 
2101 02 5/3003. 710 Seferihisar Tuhafıve<-i Salim 
2102 02 5/3001, 3182 • Bakkal Giritli Hasan 
2104 01 513007 • Kunduracı Ali 
2108 Ol 513005 • Tiifenkci l\fohmet 
2112 Ol 2 13918, 4001, 1/20951 • Tahrirat katibi İ<mail 
2115 Ol 213927. 4004, 1/21199 • n,.,.,iam İ!'ll'.ai! Hakkı ef. 
2117 Ol 2/4006, 4018, 1/20950 • Muha<ebei hususiye M. Hüseyin 

SONU YARIN 

izmi!' DeJter~arlı~1nı!an: 
Türkinın Ba mah11ıne şube5İn ... olan 73 lira 3 7 kuruoıı ka7anç verŞZ';~ı borw 

cundan do]ayı hacz""dil'"n bir adf"t Alman marka kuyruklu salon piya.nn!Mt 
1/12 / 41 pazarte!'Iİ günü saat 15 te mezkiir ş.ube bina~ında bi1mii7ayerl,.. satıla
cağından talip olanların şube tah-il sefliğh.,~ mÜ"1'1<""at e-tm,.1,.ri ilan olunur. 

26 27 28 5024 (2469) 

Dev!~~ Z!?"22t işletmeleri kurumu umum mü• 
dH·••·,...;~ ...... en • ~---__,- ... ~ . 

Hatay ciftliğinin bu •Pneki mahrulünden 400 tnn mikdarında celtik ilk Hnu
nun (onunMJ\ ear<amha l!iinli ReyhanivNleki İ•l•lme merke,;mi1ne acık art
tırma ;le •atılacakbr. İstekliler ayni günde saat 16 ya kadar İşletmeye m<lra• 
caat edehilirler. 

Çeltikler coj\u Kamalino olmak Uzere sıra ile Viyalone, Maratelli. Numa-
ra 10, Kır çeltiği nevilerinden ibarettir. 24 - 27 - 30 12459) 

Fiat Mi~!'a!!2be F-0!!9.!~yc-"9 P.c~5llf'L't~en ~ 
l - lzmirde acentalarden R"azyait alıp ta pt>ralc,.nde satacak o1an bakk...,. .. 

lRnn satr111 fiatı itibarile (25) kuTU• olarak te!lbit edilmistir. 
2 - Gerek tesbit edilen bu fiat hari<"İne çıkanlar. g~rek: tevzi fJf"killf!rine 

aykm hareket eyleyenler ve tağşişe cür'et gösterenler b..klannda Milli ko. 
runnıu. kanunu hükümlerine göre cezai takibat yapılacağı il.8.n .:>lunur. 

5049 (2475), 
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~ ~ Askeri Vazi _yet ~ 11 ! Denizlerde epeyce 
yeni ka yıolar Var' : ......... ~ •....•......•.........••....•............................................ 

--· -·-I arv umumi şekilci~ lngilizlerin lehinaa Bir .Japon genepoafi bu Bir İngiliz lıruuazörü 
zafer lıazcnılmcı!ıtlı1• di· tı:ırpillendi. Mihuer bir 

Rarlyo g:ız•tesinden· Libyadakı hare- ğc teşebbüs et .nişse de bu teş~hoc." ta- "Ol' ile efıon~mi.f.> tahafl• ~'""· nı~""a"_.ı ue 1Jı"r Jı-.. aJıof •<•l h"kkında lngiliz radyolarının v~ ı;:.- maınen aklın kalmıştır. Londra t eş <l>- " -. ...- .,. ~.. ....-
'"t rlerinin •·erdiği malümata göre tank büsü yapan Alman tank kuvvctlcrinin fıü.mdett ŞİUci); C'i eci(~rt:~ ~;tr<;rnj, i f:a]1fJettf 
ıııuharcbesı sona ermiş, piyı.deler arasın- üçte birinin yok edildiğini ve geri k olan. Tokyo, 26 (AA) - G•nera1 Sid<0s· Londra, 26 (A.A) - Amirallik daire-
da ~arpı~ınalar başlamıştır. Bu 9uretle !arın ~'ekildiklerini bildiriyor. ki ınr:J ;ı rı •<;ykmiştir: sinin tebliği: Orta Akdenizde karakol 
harekAt ikinci safhasına girmiştir. tta!yanlar Bardiy:ının kcndı ell er hı- - Şiıncli harp ang]uşc.k soı1lcr!n QJ.:. gE-miJerimiz pazartesi günü cenuba doğru 

lnıtilizbr her iki tarafın da büylık de oldı,ıf;unu ve mlitenddI! kuvveU.rin yanuslara hakim olmasına mani olmak giden bir düşman kafilesini batırmışlar
ınikdarda tank kaybettiklerini haber ve- muharebelere devam ettiklerini bildiri- için yapılmaktadır. Japonya için tek dır. Bu kafile orta büyüklükte iki iaşe 
riyorlar, bu birioci saflıanın İngilizler yorlar. Münferit kuvvetler halinde yapı- çare anglosaksonlorı tahakkümü altında ı;e'llisinden mürekkepti. Kafileyi koru
için netice vermediği görüliiyor. Bunun- lan h [r mücadele uzun müd~et dc".am bulunan ekonomiden kendimizi kurtnr- yan İtalyan destroyerleri kaçmışlardır. 
la beraber lngilizler Libyada kat'i mu- ed;ınc?. ~unl~nn ceph~nelerı ve yıye- maktır. Düşmc nnı çembe~l~mc hareket- ING!LlZ ZAYİATI 
vaffakıvet kazanacaklarından ümitli gö- ceKkrı tukenı!lce kendıHklerınden tcs- l~rine ml\n.i olma)ıy~z. ln~ılıtere ':'': ~~e Berlin. 26 (A.A) _ Alma nresmi teb-
rüniiyo'°rlar. lım olmalan mukadderılır. · 1 rıkn tecavuz polıtıknlarıyle Filıpının, lizi· 

Mihver kaynakları ise lngilizlerin du- Libyanın eenubunda.n h~r~ket ed~n l\lalez;;anm, Hollanda HndistBnıııın bü- t~riliı donanması son günlerde yeni-
rumunu elverişli göstermiyorlar. İta)- mot~rlu kuvvetler ~gılayı ~gal etmış- t~n ham madde kaynaklarını inhaarları den ~ğır zayiEt vermiştir. Büyük bir 
yanlar, Bardiyanın j~galini bile yalanla- lerdır. ;su ~vvetlerın Kufr~dan hnr:- altına almışlarchr. Şimdi bu m.en:ıleket- harp gem'si bir hava torpilinin isalıetiy
makta, lngiliz taarruzunun durakladı- k~t e.~tıklen ve en az 60~ kilom.etrelık !er statukonun muhafaza91n~. ıstıyorla~ le ciddi hasara uğratılmıştır. Bir Alman 
jiını ve Mihver kuvvetlerinin teşebbüsü bır ~ol yolunu katettiklcrı tahmm olu- Ottava konferansındaki lngilt< - Amen denizaltısı Solluın önünde bir tngiliz 
ele aldıklannı haber vermektedirler. nu:vor. Bunların hafif kuvvetler olma- k~n man•vraıı b':' ~ünyadaki hak~ızbğı saf harp gemisine hücum ederek torpil
Şimdilik Libya muharebesi hakkında dıgı gelen habPrlerden anlaşılmakta- !>'O~tcr'."ck tc;ebbu,.uıdcn .başka bır ıey le ağır hasara uğratmıştır. Diğer bir de
söyleneeek söz harekl\tın devam ettiğin- dır. . . ~cgıldıt. Her halde zaferı kazanmamız nizaltımız Atlas denizinde cDragon> sı-
den ibarettir. Mihver kumandanlıgı tayyarderın lazımdır. nıfından bir İngiliz knıvazöriinii ba-

AL\fAN RUS HARBl büyük kısmını Seydi Ömer üzerine tev- ---·-·- tırmışt.ır. 
Doğu cephesine gelioce, Almanlar cih etmlştir. Tobruk bölgesioe, kat'ı ne- Amerikada toplana1'1 lNG1LlZLER TEKZll' EDlYOR 

Moskovayı zept için büyük gayret sar- ticeli meydan m~arebe~i . yarılırken, Y"'hudi kOD'"'CSin1l~ Londra, ?6 (A.A) _ Dragon sınıfın-
fediyorlar. lngillzlere göre Almanlar Mihver kuvvetlennı kendı Uzcr:ne çek- • " ~ dan bir Britanya kruvazörünün torpil-
Berlinde yapılan komünizme karşı koy- m~ş .olm";1arı bile lngili7lcr hesabına kararları lendiği haberi tizerine sıılAhiyetli ltay-
ma toplantısından evvel Moskovayı al- muhım hır muvaffakıyettır 

1
. Baltimor, 26 (AA) _ Burada topla- tıaklardan bu kruv&Wrün biç bi~ YJ-aıd 

mağa karar vermişlerdi. Berlin töreni HA VA HAREKATI nan yahudi konı;rcsi aşağıdaki kararla- uğ:oamadığı bildirilmiştir. 
aynı zamanda bir zafer töreni olacak- Şark cepbesinio belli başlı istikamet- n vermiştir : * 
tır. !erinde hava harek5.tında mühim inki- 1 - Filistin ynhudilerin vatanı olarak Radyo gazetesine göre, lngilizler Sol-

Rus tebliğleri Moskovanın büyük teh- §Oflar vardır. Sovyetlerin cenup cephe- kurulacaktır. !um önünde bir lngiliz muharebe geml-
like karşısında olduğunu itiraf etmekte •indeki bava faaliyeti artmış görünü- 2 - Yahudiler müsavi haklara sahip sinin torpillendiği hakkında hiç bir ha-iseler de Lozovski Moskovanın düşme-
yeceğini bildirmektedir. yor. Almanların bilhassa bu cephede oler.ı>klardır. her vennemişlerdir. 

lngiliz kaynaklan Moskova cephesin- motorlu vaSJtalardan kayıpları oldukca 1 3 - Harptan sonra yahudiler sulh BtR ALMAN KARAKOL 
de İngiliz tanklarının kullanılmakta ol- önemlidir. Sovyetler son iki günde 1100 ı konferansına istirnk edecekle~ılir. GEMtSI BATI'I 
du~u haber veriyor. Her halde muh- araba tahrip ettiklerini bıldirmektrdir- 4 _ Nazilerin kurbanı olarJara der- Berlln 26 (A.A) _ Alınan resmi teb-
telü yollardan Sovyet Rusyaya lngiliz ler. Almanlar ikmal işlerini kamyonlo.r-ı hal hakları iade ve kayıplan tazmin li/ıi: ' 
Amerikan malzemesinio gitmekte oldu- la yaptıklarından krunyon kollnrına ya- edilecektir. B'ır Alman gemi kafilesi lngiliz hilcum 
ğu anlaşılmaktadır. pılan bu devamlı taarruzlar Alman or- • -·- botlarının bir taarruzuna muvaffakıyet-

HAREKATIN TAHLlLt dusunun ikmal işle~ini ı;üçleştirmek B Litvinoi Slingapura it karşı koymuştur. Bir Alman karakol 
Yukarıda mevzuu bahsettiğimiz gibi maksadını istihdaf edıyor. ._ • 0 t tti gemisi torpil isabetiyle batmşıtır. Mii-

Sirenaika harekAtı bütün şiddetiyle de- DENiZLERDE nare3:e e rettebat kurtarılmıştır. 
vam ediyor. Muharebeler Tobrulrun do- Atlantikte Alınan denizaltılarının ve Londra, 26 (A.A) - Sovyetler birli- BiR lTALYAN 
fusunda cereyan etmektedir sekiz gün- ho.va kuvvetlerinin taarruzlarında son ğinin Va~iııgtcn büyük elçili~ine tayin DENlZALTISI BATI'I 
den beri devam eden büyük meydan mu- aylarda büyült i>ir durgunluk vardır. İn- edilen Lltvinof dün Irakta Habbaniye Roma 26 (A.A) _ ttalyan resmi teb-
barebesinde katı netice alınmamakla gilizler bunu denizaltılara karşı ioşa et- tayyare meydanından refikasile birlikte !iği: ' · 
beraber harekat umumi surette İngiliz- tikleri har;:ı gemileriyle daha esaslı mii- bir İngiliz tayyaresine bioerek Slnga- Denizalt.ılanınızdan biri üs.siine dön-
ler lehindedir. İngilizler tank bakımın- dafaa tedbirlerinin alınmış olmasına, pura hareket etmiştir. memiştir. 
dan sayıca müsavi kayıplara uğTamışlar· Amerikan devriye sistemine ve Alman -·----- _____ ..,._, ___ _ 
1111 da piyade bakımından üstün durum- bava kuvvetlerinin Rusya<ia meşgul ol- A • k ,, 1 •ıt d b 
da olduklarından galiplik ihtimalleri faz. malarına atfediyorlar. Öni.lmü•deki kış merı a - 1 a- n~ ere e azı 
ladır. Sonra lngiliz.ler biteviye Mısırdan mevsiminde şimali AtlantiYte fırtınalar " 

kuvvet celbetmektedirler. Yeni tngiliz ve kar tipileri bu faaliyeti daha büyük p ()DV8 mi:zake.. şehı•r ve kasa• 
tank birliklerinin de muharebe sahası- ölçilde durduracaktır. 
na girdiği liitrenilmlstir. Almanların mü- Akdenizde denizaltıların faaliyeti art- re1 e f•l b•J r tu•• rıu•• 
hiın bir tank kolu Seydi ömer ve Hal- mıştır. Almanlar Akdenize yeni deni2- balar tahkim 
faya arasından Mısır hududunu geçme- altılar gönderm.İ§lerdir. 
~""~ ...... <7~~,...-:.~~~~:-~.::oo=ıem~~=co-/..o:oc...::o==-==ıı.::o=:ıı.::o=~ıı:ı:ı.ıı.:=oıo:a.v.=v.ıa111a:ıııı:ııa~:=ccı:ıcc ilerlemlvor edilecek Siyaai vaziyet B,r Rus no•ası 

--0-
Müzalıere deuam 
edecelı·Amerilıalılar 
Jınıonvadan dönüyor 

---· ·--- -·-Is panya Rusva- Alnı.anlar es:r- Bir istila halinde 
düşman fJu lıaleler 
önünde dudurulacafı ya baro ilin lere z1 .. lüm edi Vaıington, 26 (A.A) - Hariciye 

nazın B. Kordel Hul dün beyanatta bu
lunarak Amerikan - Japon görüşmeleri 

Londra, 26 (A.A) - lngiliz ordu.u 
ana vatan müdafaası için yeni bir plftn 
kabul etıniııtir. Bu plan mucibince u
keri önemlerine göre bazı şehir ve ka· 
sahalarda kaleler kurulacaktır. Bir lsti-
18. halinde bu kalelerde aon mermiye ve 

edecekmiş 
---•ı---

VIŞI KOMONıSTLICE KARŞI 
PAKTE GiRMEDi ----Radyo gazetesinden: Komün;stJiğe 

karşı koyma paktının yıldönümü Mihver 
:radyo gazetelerinde en önemli bııdise 
halini almıştır. Berlin toplantısı evvel
lci gün öğle üzeri başlam~tır. ltalyan ha
riciye nazırı Kont Ciyano komünistliğe 
karşı koyma paktının öncnıini belirtmiş 
ve A vrupanın emniyeti komünist tehli
kesinin ortadan kalkmasına bağlı oldu
ğunu söylemiştir. Japon büyük elçisi 
paktı ilk imzalayan devletlerio kendile
rine düşen vazifeleri yaptıklarını, yeni 
gelenlerin de vazifelerini yapacakların
dan emin olduğunu söylemiştir. İspan
yol hariciye nazırı Serana Süner Bol~e
vikliğin tehlikesin.in ortadan kalkması 
için İspanyanın bir kaç sene evvel oldu
ğu gibi bugün de tekl'ar darbe atılaca
ğını söylemL~tir. Alman h.ıriciye nazırı 
Fon Ribhentrop pakta yeniden üç dev
letin iltihak ettiğini bildinniştir. Bulgar 
hariciye nazırı Bulgaristanın büyük 
harpten sonı·a komünistlikten en çok za. 
rar gören bir memleket olduğunu ve 
Bolşevikligin yok edilmesi esas olduğu
nu süylenıi§tir. 

Nankin pakta girdiğini telgrafla bil
dirmişt:r. 

Ron1anya ba.şvekjli Antonesko, Ro
rranyanın kendL•ini 22 Temmuztan beri 
bu muahede)·e katılmış saydığını ve Av
rupa med•niyetinin kurtarılması için 
lı:omünı:unin tamamen ortadan kalk:maSl 
icap etfi!:ni söylemiştir. 

Fon Ribbentrop pakta yeni giren mil
letlf'ri e~kiler na:nına selamlamış ve 
Bolşevizmin t.ımamcn ortadan kalkaca
ğını süylı miştir. 

Harp halinde bulunmayan devletlerin 
bu pakta girıı:eklc muharip devletlere 
Jtarıı cltırun1la""ının d~ğisıneyeceği be~ 
yan cdil:ıı rtır. Ezcümle japonya, japon 
Rus ın c inaa 'betlerinin saldırma,Jık pak
tiyle t .< hi t •dilıni< olduğunu bildirmek
tedrı . 

Vış:n .. 1 t "'ım.n cdildigi gibi pakta gir
memesi dikkattm ka~mamıı;tır. Ancak 
pakta girmemek Vişiyi Almanyaya doğ
"' kayır.oktan men etmemektedir. 

Yorlarmıs hakkında kendisinin henüz bir fikir 
hasıl edc-miyeccğini bildirmiştir. Nazır 

--·-- Japnlarla yeni görüşmeler yapılacağını 

SOVYETLER DEVLETLERE ilô.t~g~~':ri:tibÜyük elçisi Lord Halifoks 
8on adama kadar mukavemet cdilecek-81 R NOTA VERD LER dün hariciye nazıriyle bir ıaat kadar 

1 görüşmüıtür. Nazınn büyük elçiye çok tir. Bu auretle düşman lngiliz esas kuv-
--·-- dikkate değer malumat verdiği zan vetlcri gelip ke~disini denize dökünce-

Londra, 26 (A.A) - B. Molotof Sov- edilmektedir. ye kadar müdafaa kaleleri önünde tu-
yctler Birliği ile diplomasi münasobetle- JAPONYADAKJ AMERiKALI- tulmuş olacaktır. 
ri olan memleketler elçile:·ıne Almanla- LAR DöNOYOR Bahsi geçen noktalara düşman hava 
rın ~galleri altındaki Rus topraklarında Tokyo, 26 (AA) - inanılabilecek yoliyle fazla miktarda asker getirse de 
tatbik ettikleri zulüm har~ketle1i hak- kaynaklardan t•min edildiğine göre bu mevziler sonuna kadar muvalfakı-
irında bir nota vermiştir. Notada şöyle Amerikanın Tokyo ba1 konsolosu, J a- k k b d 

yet1e mu avemet edece ir durum a denmektedir: Hükümetim, Alman ma- ponyadaki Amerikalıların memleketle-
kanliarı tarafından Sovyet esirlerine ve rinc mümkün olduğu kadar çabuk dön- olacaklardır. Bugün bütün lngiliz ordu-

. ı d b ) ıuna öğretilen ~ey evveli düşmanın mü-kızılorduya men~up subaylara . sistemli meleri için yeniden tavsıye er e u un-
bir zulüm yapıldı~ını gösteren bir çok muftur. • Tatsumo Mari> adh Japon na kala yollannı kesmek, son Ta da yok 
cielillere maliktir. Her gün her türlü vapuru önümüzdeki salı günü Amerika- edilmesi işine girişmektir. 
beynelmilel ve iosanl ahlak kanunlarını ya ı>idecektir. ___ , ___ _ 

ı;yaklar altına alan hadiseler vuku bul- JAPONYAN'N KARŞILAŞTJCI Amerikanın Moskova 
maktadır. Bir çok haller de ekserisi ya- T E H L l K E . 
ralı olan esirlerin işkenceye t~bi tutul- . Tokyo, 2?. (A.A) - . ~alıye nazırı seıiri Nevyorkta 
makta ve öldürülmekte olduğu Sovyet ı bır nutuk soyliye~ek dem.14tır IU: Japon~ --·--

. . . . yanın Japon - Çın harbınden evvellu 
ı.umandanlıg-ınca tcsbıt ed,Jmıştır. Sov- . d" · · · b' 1 d Nevyork, 26 (A.A) - Birle•ik Ame-. .. . I . vazıycte uşmeıı ıçın ır yan ış a ım "il 

yet ordusundan esır du~en asker ere atmak yeter Bu takdirde japonya Çuşi- rikanm Moskova büyük elçisi Ştayn· 
k!.zgın. demirlerle işk~nce yapılmakta, manm cenubundaki 3 adalardan teıek- hard bu sabah erkenden bir deniz tay
gozlerı oyularak ellerı ve ayaklan ya- kül etmiş bir imparatorluk olarak kala- yaresile gelmiştir. Leopoldvil ile Nev
kılmakta, vücutlan parçalanmaktadır. caktır. Simdi her ıeyden evvol Japonya york arasında tesis edilen yeni hava yo
Faşist Alman askerleri bu vaziyet ve ci- aleyhinde bir hareket hattı takip eden !unu tecrübeye çıkmış olan bu tayyare 
r.ayetleri cephe boyunca her tarafta yap- muahedelerio hasmane durumuna ni- gidiş geliş tam 33 bio kilometre kat ede-
maktadır. hayet vermek lazımdır. Buna muvaffak rek büftk bir sefer yapmıştır. 
----~·~ olunRmaz'a Japonya bir gün tekrar ~·~·----

.t\.meri kaaa ... reve har. kendi adalarından ibaret kaımak zorun- Son cıert:cc:ıae siddetli 
o da bulunacaktır. ~ 

sı kat'i tedbırJer -•- bir z~lzef e oldt! 
· • Yenr Amerı.1 on rş-

Vaıington, 26 (AA) - Bahriye jf • b k/ . r 
müsteşarı Forstok ayan mec!i.i adliye RO er ı e en ı vo 
komisyonuna ayandan Konneli tarafın- - R.ı\<:TARAFJ 1 t 'C'İ S'\WFEOF. • 
dan teklif edilen kanun projesi lehinde n1n baaka noktalaTında elveTi,li üslere 
b~yanatta bulunmuştur. Bu projeye Amerikan askerlerinin çıkarı1ması mu
göre hükümet rnilli müdafaa malzemesi tas~vvurdıır. 
imal edip işçi ihtilafları yüzünden fa.a- AMERIKADA MOHIM 
!iyeli felce uğrayan fabrikalara el koy- P.10ZAKERELER 
mak selahiyetini haiz olacaktır. Forstok Va,ington, 26 (AA) - llariciyc, 
föyle demiştir: b"'tı-biye ve bahTlye nazırlariyle ordu ve 

- Kaybedccelc. vaktimiz yoktur. t~ deniz rt-i~lt-ri dün reisicürnhur Ruzvt-l
ıhtililf1arının normal zamanda oldu~u tin ,..,...,.<fir.r1r- tno1~11mışlardır. 
gibi halli beklen~mez. F ran.a bu u.ulü ORTA SARK VE A?>iER iKA 
tecrübe etti ve çöktü. Geçen kı,, 76 ııiin Va.ington, 26 (AA) - B. Ruzvelt 
kanuna aykın o]arak süren bir grev yü- Amerikanın eski Londra büyük elçisi 
zündcn bazı makinelerin imali gecikmiş Bulite orta şaTkta yeni bir vazife vcr
ve tekneleri hazır bulunan bazı gemilere miştir. Bulit Mısırda, Llbyada ve orta 
makineleri ycrleıtiril~memiştir. tarktaki blitün durumu incf'liyecektir. 

---·---
Berlin, 26 (A.A) - Dün akşam 

son deTece şiddetli bir vcT sarsınbsı 
kaydedilmiştir, 

Haydelbergin Könisk Havz rasatha
nesi buradan 7300 IUlometre mesafede 
~iddetli bir yer earsınhsı kaydetmiştir. 

Rasathanenin U.lctleTi sarsınbn şiddetin .... 
den bozulmuştur. Bu yer sarsıntısı Liıı:-

bonda !'laniyelerce hissedilmiştir. 

Roma, 26 (A.A) - Rasathane saat 
~O de son derecede şiddetli bir yer sar
sıntısını kaydetmiştir. Sarsıntının mer .. 
kezi 2330 kilometre uzaktadır. Sarsın

tının §iddetioden sismograflann aletleri 
kırılmıştır. 

Hava lıurummnaz milli flauacdılı hedefine 
sağlam adımlarla ')1alılaşı')1or 

Ankara, 26 (Husuıt) - Türlı: hava dayandığı ve daima dayanacağı lr.u'f"feİ 
lı:urumu genel merkez heyeti Mardin kuruma karşı halkımwn gösterdiği ,,ar 
mebusu general Tevfik Uzgerenin baş~ mez inanç ile hük.ümetimizin yapmaltl 
kanlığı altında toplanmıştır. Heyet B. olduğu yardımlar ve en batta Milli ~ 
Nuri Demirağın dilekçesi üzerinde ko- fimizin daha bu dünya harbi patla,,,... 
nu§malar yapmıştır. Bu dilekçe yeni bir dan çok önce, havadan gelecek tehlike" 
tayyare fabrikası tesisine ait bulunuyor• lerin ezici ve yıkıcı tekilleri daha br 
du. General Tevfik Uzgeren bu toplan- lirmeden evvel gerek hallı:ımw, gerelı 
tında irat ettiği bir nutukta ezcümle tun- kurumumuzu uyandırmak, bava hül
lan söylemittir: miyetini elde etmek zaruretleri yolunda 

- Genel merkezimiz kurultaydan vuku bulan ve kıymetine ölçü olmıy•• 
aldığı kuvvet ile faaliyetine bal!l'nlar direktifleri ve vecizeleridir.> 
elde ederek devam etmektedir. Sükran Kurum baıkanı B. Şükrü Koçalı: gr 
ile görüyoruz ki hava kurumu milli ha- nel ,;,erkez heyetinin teveccühler;,ı. 
vacılık hedefine adım adım yaklaşıyor. merkez idare heyeti adına tşekkilr et
Ve her adımını geriye bakarak değil. mit ve gayeye bir an evvel varıl,..... 
hep ileriye doğru, daha uzun ve daha için mümkün olan her tedbirin ahna
sağlarn atmak için abyor. Bu ilerleyifte ğını aöylemiftir. 
.ccc::c:cccc:cc=cccozc:ıo!'!'C(;~~ccccc~cccc:c::o:ccc::::acc:coS 

M'ilLet Meclisinde dün konufulan ifler 

Ankara. 26 (Husus!) - Büyük Millet mevcut diğer maddeler milıakere edıl
Meclisi bugün reis vekillerinden Şem- mlştir. Devlet memurlarının aylıklar1" 
<cttio Günaltayın başkanlığında toplan- nın tevhit ve teadülü hakkındaki kano• 
mıştır. Orman umum müdürlüğü 1941 run Milli Müdafaaya ait kısımlarında 
bütçesine munzam tahsisat konulması değişiklikler yapılmasına alt kanun IA
Hlyihası kabul edilmşitlr. Gündelikte yihasınm müzakeresi bitirllmi§tir. 
~o::=c=:=cccıı:ıccco-~co-_,..'-~~-"*~Q======= :::::::: cO' 

,A.danada hava kurumıına yeni teberrül~r 
Adana, 26 (A.A) - Askerlerimi2e ve Mustafa Urlu 200, Muammer GUçltl, 

kışlık hediye tedariki için kızılay kuru- Rasim özgen, Turgut, Mehmet, TU%d 
muna yapılmış olan teberrüler devam Baklalı köyü halkı altmış beşer, Nuri. 
etmektedir. Dün kuruma Halil Kalecik Benli Müslim, SalAhattio, Fuat, HasııJI 
ve kardeşleri 600 lir&, Galip 500, lnclrli- Özkan, Hilmi Çineli, Remzi Yalcın, MeJ>. 
köy halkı 222, Erbirler 200, Ali Sofra met Urlu ellişer lira vermişlerdir. 
c.:.oı-J~~=.zoocc..:,.....a:..e.~'CC:cCıf1(.1ı!.t -~~..oz:r~==oo :::c:ıc: rr' 

Alriko fıarpier: ---·---
}n~ilizler J~loyu 

za.ptetti -·Habeşistan da da bir 
mevki tfgol edildi 

Kahire, 28 (A.A) - Orta Şark Bri
tanya orduları karargllhının tebliği : 

Dün bütün gün İngiliz ve Cenubt Af
rika krtalan Seydi Rezeg bölgesınde eyı 
tutunurken Yenizelandalı kuvvetler ba
tıya doğru terakki etmişlerdir. Tooruk 
müdafileri tankların muzaheretile ilk 
iki gündeki çıkışlarında elde ettikleri 
terakkilerin dagusuna ilerlemişlerdir. 
Aldıkları esirler artmıştır. 24 sahra to
pu iğtinam etmişlerdir. Seydi Rezegde 
Alman başkumandanlığı takviyeler al
mıştır. 

Almanlar dikkati başka tarafa çek
mek için Seydi Ömerin cenubunda hu
dutta Seydi Önıerle Halfaya arasında 
esaslı bir akın yapmışlardır. Bu taar
ruza hava kuvvetlerimiz ve tanklarımız 
karşı koymuşlardır. Düşman tanklan
run üçte biri yok e~. Bu şaşırtın.ı 
hareketini tesirsiz bırakmak için tank
lara dayanan yeni kuvvetler tertip edil
miştir. 

Kuvvetlerimizin harekatta bulunduk
Jan çevrelere pek çok İngiliz takviyele
ri erişmiştir. İngiliz ve Hint kuvvetleri 
Jaloyu zapcletmişlerdir. 200 İtalyan esir 
edilmiştir. Bir miktar yiyecek ve harp 
malzemesi iğtinam edilmiştir. Bu çevre
de hareketler memnuniyet verici bir şe
kilde gelişmektedir. 

Londra, 26 (A.A) - lngiliz hava kuv
vetleri Libya muharebeleriode tank.la
m tahribi bakımından çok önemli rol 
oynamışlardır. Çölde uçwı meydanından 
havalanan donanma tayyareleri taarruz 
harek5.bna iştirak etmişler yeni bir İn
giliz tayyare kolu yolda bir düşman kuv
vetini görmils ve hPmen taarruz etmiş-
tir. r .. ;·areleri fasılasız 
f, •lır!ar. Pamohak-
lo. . __ ıldcsseı· Ş;mitden dör-
dünü aW;ürm\l.şlerdir. 
HABEŞİSTANDA 
Londra, 26 (A.A) - Dogu A.frikada 

harek5.tta bulunan kuvvetlerimiz şimal 
batıdan ilerliyerek tecrid edilmiş bulu
nan Somialeni zapdetmişlerdir. Burada
ki garnizonu teşl91 eden 1600 İtalyan ve 
700 yerli asker teslim olmuştur. Hareket 
baslamadan evvel bütün Gondar mın
takasında on beş bin ki~iden ibaret olan 
düşman kuvveti şimdi 12 bine indiril
mistir. 

ALMANLAR DA YENiLEBtr..i& 
Vaşington, 26 (AA) - Novyork 

Post gazetesi yazıyor. Libya muhaTebe
sinde nihayet er erle. tank tankla karşı
laşınea Naziler mağlGp edilmez muha· 
ribe benzemiyorlar. Almanlar disiplinli 
a•kerlerdir. Fakat onlar da mağHip edi
lebilirler. Britanya kıtaları mükemmel 
bir müvazene bulmuşlardır. Amerikan 
tank ve tayyareleri menselerinc şeref 
vermi~lerdir. $imdiden bilenen şey Af
rika kıtasının faşist ıalgınından temizle
neceğidir. Bu netice Rus mukavemetiyle 
boy ölçüşecek bir netice olacaktır. 

Makin eve 
,,.. erilirken 

Ruslar ısmi verilmi. 
yen bir ıehri tahli. 

ye ettiler 
Moskova, 26 (A.A) - Pravda gazete

sinio muhabiri bildiriyor: Tulanın doğ\>' 
sun.. nüfus eden Alman ltıtalan şimdi 
gayretlerini batıya tevcih etmişler v• 
Tula Serpkhof yolunun batısında bu111" 
nan !..uvvetlere iltihak etmek Uzere bıJ 
btıyük yolu kesmeğe uğraşmakta buluD
muşlardır, Sovyet lutalan laıni verilme" 
yen bir şehri dün gece tahliye etmeil9 
.necbur edilmişlerdir. Cereyan ed~ 
m<ydan muharebe.inde Alınanlar 2000 
ö!ü vermişlerdir ve 30 tank kaybetmit' 
!erdir. Meydan muharebesi beş glln sllJ" 
müştür 23 ve 24 Sonteşrin günleri ııd
detli tank muharebeleri olmuştur. ___ _......,.. . ..,._, ___ _ 

lng: · ;.f. aozcüaünc'in 
beyanatı 

Kahire, 26 (A.A) - İngiliz askeıi 
sözcC...ü bugün öğleden sonra yaptığı 
beyanatta m.ıharebenin düşman tankla
rının yok edilmesi olan lngillı hedefi ıa
IUp edilerek kazanılacağını bir kerre 
daha belirmiştir bu yok etmek demiştir• 
Seferde bulunan herkese verilen ve her
kes tarafından tclti.p edilen Amirdir· 
Başka celin savaşlar bizi bekliyor tank· 
!arın arkasından ilerleye'l Yeni Zelan
dahlar Sidi Rezzak bölges.indekl cenuP 
Afrikalı ve Britanyalı kıtalarla teırııı.t 
tesis ey ]emişlerdir geceleri sah ile doğrU 
Alınan şaşırtıruı akını bilyük bir hula 
yapılm~tır. KuvvetleriIJ.n üçte birini 
kaybebnişlerdir. Bu kol daha evvel İl>" 
giliz hava kuvvetleri tarafından şiddet
li .urette hırpalanıı.ııştır bu şaşırtma ha• 
reketioden çıkan mana düşmanın essi 
muharebe meydanında daha az ~ 
bulunduğudur. 

Son İngiliz ve Alman 
hava hücumları 

Londra, 26 (AA) - Hava nezar<" 
tinin tebliği: 

Bombardıman servisine bağlı tayY•"' 
relerden mürekkeo kuvvetlerimiz diiı> 
gece Serburıı ve Bresi doklarına kart' 
ıiddetli hücumlar yapmışlardır. 

Tayyarelerimizin hepai Ü'llerine dö~"' 
müştür. Sahil muhafaza te~kilatına baS" 
lı bir tayyaremiz diğer bir hava hareke
tinden dönmemmiştir. 

ALMAN HOCUMU 
Dün gece erkenden Britanya üz.erin"' 

'k d . dll• de düşmanın az mı tar a tayyaresı ,.. 
rülmü"tÜ•. Cenup batı sahilinde muhte• 
lif noktalarına bombalar dü,müştÜ{~ 
Hasar. pek az miktaTda ölü ve bit rrıJ 
tar varalı vardır. . 

Bir düşman bonıbardıman tayYare.X 
taJ.."io edilmlııjtir. ,,. 

Berlin, 26 ( A.A) - Alınan reouıı 
tebliği: 

lngiltereve kam yapıll\D savaot• "'; 
ce ve gündüz İn<(ilterenin cen'!P l>ı;>h :. 
cenup doğuaundelri liman tesislert arla 
bava rneydanlan •iır çapta bomba! 
bombalanmıttw. 


